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أكتوبر ونوفمبر ٢٠٢١مراجعات على شهري 
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مراجعة )١(

أوًل: اقرأ، ُثمَّ أجب:
طِلَق عليها )باحثة البادية(، إنها )ملك حفين ناصف(، ُولدت بالقاهرة يف 

ُ
»أديب�ة مصرية، التف حولها النساء يف وقتها، وأ

سنة 1886م ، ودخلت املدرسة وحصلت على الشهادة االبت�دائي�ة، واستمرت يف الدراسة حىت حصلت على الشهادة اجلامعية. 
كان لديها إلمام باللغتني اإلجنلزيية والفرنسية، اهتمت اهتماًما كبرًيا حبقوق املرأة، ودافعت عنها دفاًعا شديًدا حىت أصبحت 

املرأة تستطيع أن تعمل يف كل مجال«.
١- هاِت من الفقرة معىن الكلمة اليت حتتها خط يف كل جملة: ) أ ( 

)..............................( َع الالعبون حول املدرب«.  - »جتمَّ
)..............................( - »الطالب لديه معرفة باللغات املختلفة«. 

2- هات من الفقرة مضاد الكلمة اليت حتتها خط يف اجلملة التالية:  
)..............................( - »تعجز املريضة عن النهوض«. 

ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة اخلطأ: )ب( 
)                       ( 1– »ملك حفين ناصف« عاِلمة فلك مشهورة. 
)                       ( 2– تعبت »ملك حفين ناصف« من أجل حقوق املرأة. 
)                       ( 3– ُولَدْت »ملك حفين ناصف« عام 1888م. 

طِلَق على »ملك حفين ناصف«؟ 
ُ
ماذا أ )جـ( 

................................................................................................................................................................................................................................

ثانًي�ا: اقرأ، ُثمَّ أجب:
ــاِن ويف َدِم ــ ــا يف لسـ ــ ــالِدي َهواَهـ ــ ُدهـــــا قلـــــِي ويدُعـــــو لَهـــــا َفـــــِيبـ ُيَمجِّ
ـــــِمَوَل خـــــَر ِفيَمـــــْن َل حيـــــبُّ بـــــالَدُه ول يف َحليـــــِف احلـــــبِّ إْن َلـــــْم ُيَتيَّ

١- هاِت من البيتني معىن الكلمة اليت حتتها خط يف كل جملة: ) أ ( 
)..............................( م فؤادي الديَن«.  - »ُيعظِّ
)..............................( َها يمأل قليب«.  - »أمِّ ُحبُّ

2- هات من البيتني مضاد الكلمة اليت حتتها خط يف اجلملة التالية:  
)..............................( - »جيب مقاومة كل شر«. 

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: )ب( 
)حقيقي – مجازي( 1– »يمجدها قليب« تعبري ................................... . 
)حقيقي – مجازي( 2– »حليف احلب« تعبري ................................... . 

)جـ( هاِت من البيتني كلمة لها نفس النهاية:
- َعْقِلي/................................... .
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ثالًثا: القواعد النحوية اإلمالئي�ة:
ا بنَي القوَسنِي: اخرت اإلجابَة الصحيحَة ممَّ

1- »أصبح الرجل صائًما«. كلمة »صائًما« اسم عالمته ................................... .
)البدء بـ»أل« –التاء املربوطة –التنوين –اجلر حبرف اجلر(  
)هذا – هذان – هؤالء – هاتان( 2- »................................... مهذبت�ان«. 

3- »يصوم املسلمون شهر رمضان«. كلمة »املسلمون« نوعها: ................................... .
)مثىن – جمع مذكر سالم – جمع مؤنث سالم – جمع تكسري(  

4– »الطالبات ناجحات«. »ناجحات« خرب مرفوع، وعالمة رفعه ................................... . 
)الضمة – األلف – الفتحة – الكسرة(  
) .  /  ؟  /  !  / ،  ( 5- لماذا حتب القراءة .......................................................... 
)  ؟  /  !  /  .  /  :   ( 6- قال الرجل .............................................. الصدق منجاة. 
) ! - : - ، - ؟( 7– ما أجمل جنوم السماء .................................................... 
)   :  /  .  /  ،  /  !  ( 8– أذهب إىل املدرسة؛ لكى أتعلم ...................................  

رابًعا: الكتابة السردية:
 َوْصَف احلدِث التايل، ثمَّ أجْب عما يليه من أسئلٍة:

ْ
اقرأ

ُه سيشرتي يل جهاَز األلعاِب  »هْل اشرتيَت شيًئ�ا كنت تتمناُه مْن قبُل؟ حدَث هذا يل الشهَر المايَض حينما أخرَبين أيب بأنَّ
ُل أنَّ هذا سيحدُث.  الذي أريُدُه، لْم أُكْن أختيَّ

َك أيب! ا وأسرعُت حنوه وحَضْنُت�ُه، وقلُت َلُه: كْم أحبُّ ين أستطيُع اآلَن شراَء جهاِز األلعاِب؛ فرحُت جدًّ يف البدايِة أخربين أيب بأنَّ
سِرُع يف الطريِق مْن شدِة سعاديت وهَو يضحُك لذلَك. وصْلَنا هناك، 

ُ
وبعَد ذلَك ذهبُت مَعُه إيل محلِّ أجهزة األلعاب، وكنُت أ

وبدأَنا نشاهُد األجهزَة املوجودَة، وشعرُت باحلريِة يف ذلك الوقِت.
ْرُت أنَّ هذا النوَع هَو الذي أريُدُه، فقلُت أليب:  ، فتذكَّ ٌ وبعَد حلظاٍت وجدُت ولًدا حيمل جهاًزا أبيض اللون، وَلُه شكٌل ُمَمزيَّ

أريُد مثَل هذا اجلهاِز.
ُق أنَّ لديَّ هذا اجلهاَز يف بييت«. وأخرًيا اشرتْين�اُه، وأخرَبنا البائُع بإرشاداِت استخداِمه. مازلُت ال أصدِّ

1– احلدث الذي حتدَثْت عنه القصُة: هو ................................... .

2– ما قبَل احلدِث: ............................................................................ .

3– وقُت احلدِث: هو ....................................................................... .

4– مكاُن احلدِث: .............................................................................. .
5– يف أثن�اِء احلدِث: ......................................................................... .
6– نهايُة احلدِث هَي: .................................................................... .
7– اقرتْح عنواًنا لهذا النموذِج. .................................................... .

: خامًسا: اخلطُّ
اكتب خبط النسخ جملة تعربعن أهمية النظافة.

................................................................................................................................................................................................................................
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مراجعة )٢(

أوًل: اقرأ، ُثمَّ أجب:
»تعد السباحة واحدة من أهم الرياضات الدولية اليت يقبل الناُس على ممارستها منذ القدم؛ بهدف التسلية للنفس. ويكرُث 
ها تمنُح اجلسَم حيويًة ونشاًطا، وتتمزُي السباحة  ِمها؛ ألنَّ يِف؛ حيُث حُيثُّ اآلباُء أبن�اَءُهم على تعلُّ اإلقباُل عليها يف وقِت الصَّ
ي عضالت اجلسم، وَتزيَد مْن تركزِي اإلنساِن أحياًنا، ونستطيُع أْن جنمَع بنَي الفائدتنِي يف هذِه املقولة:  بفوائَد عديدٍة؛ فهي ُتَقوِّ

)العقُل السليُم يف اجلسِم السليِم(«.
ابقِة معىن الكلمة اليت حتتها خطٌّ فيما يأيت: ١- هات من الفقرِة السَّ ) أ ( 

).............................( ب الالعب املتمزي.  ع الُمدرِّ - ُيشجِّ
).............................( - القراءة حتتاج إىل انتب�اه. 

2- هات من الفقرة السابقة مضاد الكلمة اليت حتتها خط:  
)..............................( -املسابقات املحلية حُيبها الطالب. 

ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أما العبارة غر الصحيحة: )ب( 
) ( يكرُث اإلقبال على السباحِة يف وقِت الشتاِء.   -1
) ( السباحُة تمنح اجلسم احليوية والنشاط.   -2
) ( ُتْضِعُف السباحُة الرتكزَي لدى اإلنساِن.   -3

يف الفقرة مقولة تدل على أهمية الرياضة. اذكْرها. )جـ( 
.  .............................................................................................................................................................................................................................

ثانًي�ا: اقرأ، ُثمَّ أجْب:
ــايِت ــ ــ ــ ــَت َحَي ــ ــ ــ ــيِن أن ــ ــ ــ وُمـــــىَن َنْفـــــِي َوَعيـــــيِنَوَط
ــالِدي ــ ــ ــَوى بـ ــ ــ ــيِن أهـ ــ ــ ـ وِهــــــَي نــــــوٌر يف فــــــؤاِديإنَّ
ــا ــ ــ ــِي ِحَماَهـ ــ ــ ــًدا أحـ ــ ــ وَلَهــــــــــــا ُكلُّ ِجهــــــــــــاديوغـ

ابقِة معىن الكلمة اليت حتتها خطٌّ فيما يأيت:  ١- هات من األبي�ات السَّ ) أ ( 
).............................( - أحب أصدقايئ من كل قليب. 
).............................( - أصون عائليت طوال حيايت. 

2– هات من األبي�ات مضاد الكلمة اليت حتتها خط يف اجلملة التالية:  
).............................( - ال نستطيع السري  يف ظالم الليل. 

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: )ب( 
)حقيِقي – َمَجاِزي( 1- »أهوى بالدي«: تعبري ................................... . 
)حقيِقي – َمَجاِزي( 2– »هي نور يف فؤادي« تعبري ................................... . 

)جـ( أكمل: هات من األبي�اِت كلمًة لها النهاية نفسها: ِعَباِدي/ ................................... .
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ا بنَي القوَسنِي: ثالًثا: اخرت اإلجابَة الصحيحَة ممَّ
)هاَتان – هذا – هؤالء - هذِه( 1- »................................... عاملَتاِن«. 

َماِء«. كلمة »الطائرات« نوعها : ................................... . ُق الطائراُت يِف السَّ لِّ 2- »حُتَ
ث سالم – جمع مذكر سالم( )جمع تكسري – ُمَثىنًّ - جمع مؤنَّ  
)بارعاِن – بارعٌة - بارعتاِن – بارعاٌت( 3- »األديب�اُت ...................................«. 

4– »الرجالن صائمان«. كلمة »الرجالن« مبت�دأ مرفوع، وعالمة رفعه ................................... .
)األلف – الضمة – الواو – الفتحة(  
) .  /  !  /  ،  /  ؟( َة.  5- ذهَب محمٌد إىل الَمْسَرِح ................................... وشاهَد الَمْسَرِحيَّ
)!  /  .   /  ،   /  ؟( 6- مىَت بدأِت املباراة ...................................................................................... 
)!  /  ،  /  :  /  ؟( 7– قال األب ...................................................................... اهتموا بالقراءة. 
) .  /  !  /  ،  /  ؟( 8– ما أجمل أن حنيا سعداء ..........................................................................  

رابًعا: الكتابة السردية 
- اقرِأ النصَّ الوصفيَّ التايَل،  ثم أجب عما يليه من أسئلةٍ:

ة سيارَة التصادِم، وهي جسٌم  ين أحبُّ جميَع ألعاِبها، خاصَّ »مْن أماكِن الرتفيِه اليت أذهُب إليها دائًما مدين�ُة املالهي؛ ألنَّ
ٌة وعموٌد متصٌل بسقٍف مَن الَشَبِك. أركُب أنا وأصدقاىئ هذِه السيارَة؛ للتسليِة؛ فيصطدُم كلٌّ  اِطيَّ معدينٌّ لُه ِمقَوٌد وقاعدٌة َمطَّ
ها  ا باآلخر، ونَظلُّ نضحُك، وهي تتمزُي بصغِر حجِمها وسهولِة قيادِتها، ولكنَّ االصطداَم بها وجًها لوجٍه قْد يضرُّ الراكَب، إنَّ منَّ
اللعبة األفضل ،هَي تشبُه السيارَة العاديَة يف الشكل،  لكنها ختتلف عنها يف أنَّ سيارَة التصادِم للرتفيِه. كْم أحبُّ اآلَن ركوَبها!«.

1– النصُّ الوصفيُّ السابُق يتحدُث عن: ................................................. .
2– شكُلها: ........................................................................................................ .
3– استخداُمها: .............................................................................................. .

4– من ممزياتها: ................................................................................................ . 
5- من عيوبها: ..................................................................................................... .

6– رأى الكاتب فيها: .................................................................................. .
7– هي تشبه ...................................، وختتلف عنها يف ................................... .

 : خامًسا: اخلطُّ
ُ فيَها عن أهمية القراءة. ْسِخ جملًة ُتَعربِّ طِّ النَّ اكتب خِبَ

.  .............................................................................................................................................................................................................................
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مراجعة )3(

أوًل: اقرأ، ُثمَّ أجب:
اَفُة هَي نشاٌط يمارُسُه الصغاُر والكباُر، الغرُض مْنُه تنميُة القدراِت واملهاراِت اجلسميِة والصحيِة، والتفكرُي بطريقٍة  »الَكشَّ
ُم الَقَيِم األخالقيِة، وفكرُة الكشافِة بدأْت يف عاِم 1907م يف بريطانَي�ا،  صحيحٍة حللِّ املشكالِت، وأداِء األعماِل بكلِّ سرعٍة ومهارٍة، وتعلُّ
ِه، وهَي تتكوُن مْن مجموعِة مراحَل، لكلِّ مرحلٍة سنٌّ مختلفٌة عِن األخرى، وهذِه املراحُل هَي:  وانتشرْت بعَد ذلَك يف أحناِء العالِم كلِّ

اُل، والقيادُة، والرواُد. والكشافُة لها انتشاٌر واسٌع يف بلِدَنا احلبيِب مصَر«. الرباعُم، واألشباُل، والفتي�اُن، واملتقدُم، واجَلوَّ
١- هات من الفقرِة معىن الكلمة اليت حتتها خطٌّ فيما يأيت: ) أ ( 

)................................( - التعاون يساعد على قيام الفرد بأعمال بسرعة. 
)................................( - اجلرُي يزاوُلُه الكبري والصغري. 

2– هات من الفقرة مضاد الكلمة اليت حتتها خط يف اجلملة التالية:  
)................................( - »يميش املريض ببطء«. 

ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غر الصحيحة: )ب( 
) ( 1– بدأت ممارسة نشاط الكشافة عام 1907م.. 
) ( 2– الكشافة ليس لها انتشار يف مصر. 
) ( 3– فكرة الكشافة بدأت يف الواليات املتحدة. 

اذكر فائدة واحدة ملمارسة نشاط الكشافة. )جـ( 
.  .............................................................................................................................................................................................................................

ثانًي�ا: اقرأ، ُثمَّ أجب:
قال الشاعر ُمخاِطًبا وطَنه:

ــنٍي ــ ــ ــ ــ ــ ْمِض إىل هللِا يف كلِّ ح
َ
ــأ ــ ــ ــ ــ ــ وأبـــــين ِلَمْجـــــِدِك صرًحـــــا متـــــنيَس

ــيولـــــْن أْخـــــَي ُظْلًمـــــا ول َظاملـــــني ــ ــ ــ ــَذْرْت َدِمــ ــ ــ ــ ــي َنـ ــ ــ ــ ـ ــإنِّ لربـِّ ــ ــ ــ فـ
ابقِة معىن الكلمة اليت حتتها خطٌّ فيما يأيت:  ١- هات من األبي�ات السَّ ) أ ( 

)..................................( - احرص على رضا والديك يف كل وقت. 
)....................................( - كرة السرعة تثبت خبيط قوي. 

2- هات من الفقرة مضاد الكلمة اليت حتتها خط يف اجلملة التالية:  
 )...................( - »أحبُّ أْن أرى عداًل يف بالدي«. 

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: )ب( 
)حقيقي - مجازي( 1- »لن أخَش ظلًما« تعبري .................................................................................... . 
)حقيقي – مجازي( 2- »أبين ملجدك صرًحا متني« تعبري .................................................................... . 

أكمل: هات من البيتني كلمة لها النهاية نفس: يدي/ ..................................... . )جـ( 
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ا بنَي القوَسنِي: ثالًثا: اخرت اإلجابَة الصحيحَة ممَّ
1- »القراءة مفيدة«. كلمة »مفيدة« اسم عالمته ................................... . 

)البدء بـ»أل« –اجلر حبرف اجلر –حرف النداء –التاء املربوطة(        
2- »امليادين مزدحمة«. كلمة »امليادين« نوعها: ................................... .  

)جمع تكسري - جمع مذكرسالم - جمع مؤنث سالم – مثىن(  
)هذان - هاتان – هذه – هؤالء( 3- .................................................................. قصتان مسليت�ان«. 
)واسعًة – واسعٌة – واسعٍة – واسعَة( 4– املدين�ة ......................................................................................... . 

) .  /  ؟  /   :  /  ! (  5- قال الولد ............................................................. أحبك يا أم. 
) .  / ؟  /  ،   /  !  ( 6- ما أجمل منظر البحر وقت الغروب ....................................... 
) ! /   .  /  :  /  ، ( 7– أحبُّ الصدق ................................... وأحرص على مصاحبة الصادقني. 
)الشاطؤ – الشاطئ – الشاطى ء – الشاِطء( 8- ................................... منظره جميٌل. 

رابًعا: الكتابة السردية:
اقرأ الرسالة اآلتي�ة، ثم أجب عن األسئلة:

10 من ديسمرب 2021
صديقي / عمر

سالٌم لَك يا صديقي
َودُّ أْن أدعَوَك للمىجِء إىل مدينيِت الغاليِة القاهرِة يف الشهِر القادِم؛ حلضوِر َمْعِرِض الكتاِب واالطالِع 

َ
اشتقُت إليَك كثرًيا؛ َوأ

عَلى َما فيِه مْن كتٍب واالستفادِة مْنَها.
أرجو أْن تقبَل دعويت، وُتسعدين حبضوِرَك؛ لنقيَض وقًتا جمياًل وُمْمِتًعا .

صديقك / بالل
أكمل ما يأىت: ) أ ( 

رِسَلْت بت�اريخ: ........................................................................................ .
ُ
1– هذه الرسالة أ

2– التحية اليت اشتملت عليها الرسالة هي ................................................................... .
3– هذه الرسالة دعوة لـ ........................................................................................................ .

4– الُمرِسل هَو : ............................................. والُمْرَسل إليه هو: ......................................... .
اخرت : )ب( 

)املقدمة – الغرض - اخلاتمة ( )  أ  ( عبارة »أرجو أن تقبل دعويت« تعرب عن................................... . 
)شخصية – رسمية( )ب( هذه رسالة ....................................................................................... . 

ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غر الصحيحة: )جـ( 
)............( الرسالة الرسمية تكون بني الشخص ومن هو أعلى منه مكانة.   -

: خامًسا: اخلطُّ
اكتب خبط النسخ جملة تشجع فيها أصدقاءك على ممارسة الرياضة.

.  .............................................................................................................................................................................................................................
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مراجعة )4(

أوًل: اقرأ، ُثمَّ أجب:
َحُدُهْم 

َ
َاْلَمْرَم. َحاَوَل أ َماَم 

َ
أ َاْلَقَدِم ، َفَوَجُدوا ِجْذَع َشَجَرٍة  ْصِدَقاِء َذَهُبوا ليمارُسوا لعبَة ُكَرَة 

َ
َاأْل »َكاَن ُهَناَك َمْجُموَعٌة ِمْن 

ًة َلَفَت ِاْنِتَب�اَهُهْم َمْجُموَعٌة 
َ
ْرِض َمْهُموِمنَي. َوَفْجأ

َ
ْصِدَقاُء َعَلى َاأْل

َ
ْيًضا، َفَجَلَس َاأْل

َ
َب آَخُر ولكنه َفشَل أ ُه َفشَل ؛ َفَجرَّ يكه َوَلِكنَّ رِّ َ َ

حت
َعاُوَن  نَّ َالتَّ

َ
ُحوا يِف َذِلَك، َوَعَرُفوا أ َ َ

َجَرِة َوجن ْن يتكاتفوا يِف ِإْبَعاِد ِجْذِع َالشَّ
َ
ْصِدَقاُء أ

َ
َر َاأْل ْمِل تتشارُك يِف َحْمِل َطَعاٍم َثِقيٍل، َفَقرَّ ِمْن َالنَّ

أساُس النجاِح«.
١- هاِت من الفقرة معىن الكلمة اليت حتتها خط يف كل جملة: ) أ ( 

)..............................( ان أنظار اجلميع«.  - »جذب الفنَّ
)..............................( م«.  – »جيب على أفراد املجتمع أن يتعاونوا؛ لتحقيق التقدُّ

2- هات من الفقرة مضاد الكلمة اليت حتتها خط يف اجلملة التالية:  
)..............................( - »جنح الطالب يف االمتحان«. 

ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة اخلطأ: )ب( 
) ( 1– الذي منع األصدقاء من اللعب وجود غصن شوك أمام املرم. 
) ( 2– قرر األصدقاء العودة إىل منازلهم. 
) ( 3– عرف األصدقاء أن التعاون هو أساس النجاح. 

ماذا لفت انتب�اه األصدقاء؟ )جـ( 
.  .............................................................................................................................................................................................................................

ثانًي�ا: اقرأ، ُثمَّ أجب:
ــويِت ــ ــ ــ ــ ــ ــْم إخـ ــ ــ ــ ــ ــ وا أياِدَيُكـ ــدُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــَممَفُمـ ــ ــ ــ ــا يف َشـ ــ ــ ــ ــ�ا مجِدَنـ ــ ــ ــ ــُد ِبَنـ ــ ــ ــ ُنِعيـ

ـــــــُم جيـــــــاًل ُيـــــــَربِّ األَلــــــمفهـــــــذا الُمَعلِّ ُيزيــــــُل  طبيــــــٌب  وهــــــذا 
ــــــــــــموهـــــــذا املهنـــــــدُس ُينـــــــِئ صروًحـــــــا ــــــــــــزاِرِع باخلــــــــــــِر َع ــــــــــــُد الُم وُجْه

١- هاِت من البيتني معىن الكلمة اليت حتتها خط يف كل جملة: ) أ ( 
)..............................( - »يمحو الطالب اخلطأ«. 
)..............................( – »ُيقيم الوطن املشروعات«. 

2- هات من األبي�ات مضاد الكلمة اليت حتتها خط يف اجلملة التالية:  
)..............................( - »جيب االمتن�اع عن الشر«. 

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: )ب( 
)حقيقي – مجازي( 1– »ُنعيُد ِبن�ا مجِدنا« تعبري ........................................... . 
)حقيقي – مجازي( « تعبري ................................... .  2– »هذا املعلم جياًل ُيريبِّ

أكمل: هاِت من البيتني كلمة لها نفس النهاية: ُنِفيد/ ................................... . )جـ( 
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ا بنَي القوَسنِي: ثالًثا: اخرت اإلجابَة الصحيحَة ممَّ
)مفرد – مثىن – جمع مذكر سالم – جمع مؤنث سالم(  1- »عدنان طيب القلب«. كلمة »عدنان« ............................ . 

2- »املتسابقون فائزون«. كلمة »فائزون« نوعها: ................... . 
)جمع تكسري- جمع مؤنث سالم – جمع مذكر سالم – مثىن(  
) ) هو – هما – هم - هنَّ 3- »........................................................................ بطالن عظيمان«. 
)مهذباٍت – مهذباًتا – مهذباٌت - مهذبون( 4– البن�اُت ................................................................................................. . 

) .  /  ؟  /   :  /  ! (  5- قال الوالد ................................................. الصدق فضيلة عظيمة. 
) .  / ؟  /  ،   /  !  ( 6- ما عدد البحار يف مصر ........................................................................  
) !  /  .   /  :   /  ،  ( 7– أحبُّ الصداقة ................................... وأحب التعاون مع اآلخرين. 
) !  /  .   /  :   /  ،  ( 8– ال تدخل فيما ال يعنيك ......................................................................  

رابًعا: الكتابة السردية:
اقرِأ الوثيقة التالَية، ثم أجب عما يليه من أسئلة:

للحيواِن حقوٌق جيُب أْن حيصَل عليها، وهذِه وثيقٌة تبنُي هذِه احلقوَق، وإليَك بعَض بنوِد هذِه الوثيقِة:
للحيواِن احلقُّ يف احلصوِل على الطعاِم والشراِب والعالِج املناسِب.  -

للحيواِن احلقُّ يف املعاملِة احلسنِة؛ فال يضرُبُه أحٌد أْو يؤذيِه.  -
كلُّ حيواٍن جيُب أْن يعيَش يف بيئ�ٍة نظيفٍة مناسبٍة َلُه.  -

جيُب حمايُة احليواناِت مَن الصيِد اجلائِر الذي يؤدي إىل نقِص أعداِدها.  -
جيُب توفرُي الراحِة الالزمِة لكلِّ حيواٍن.    -

1- هذه وثيقة عن حقوق ............................................................................................................................................................................  .
2- تتكون الوثيقة من ثالثة أقسام، هي: ................................... ، ................................... ، ................................... .

.  .................................................................................................................................................................. 3– جيب أن يعيش احليوان يف 

4- الصيد اجلائر يؤدي إىل ..........................................................................................................................................................................  .
5- جيب توفري ................................... و ................................... و ................................... للحيوان.

: خامًسا: اخلطُّ
اكتب خبط النسخ جملة تعرب عن أهمية النظافة.

.  .............................................................................................................................................................................................................................
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مراجعة )5(

أوًل: اقرأ، ُثمَّ أجب:
ُب 

َ
ْخرَبَ َاأْل

َ
ِديِد. َوَلِكْن َبْعَد َعْوَدِتِهَما ِإىَل َاْلَبْيِت أ ُه َكاَن َيْشُعُر ِباْلَمَرِض َالشَّ نَّ

َ
ِبيِب؛ أِل ِبي�ِه ِإىَل َالطَّ

َ
َساَمُة َمَع أ

ُ
»َذاَت َيْوٍم َذَهَب أ

ِبيِب؛ ِلْلَحدِّ ِمن ِاْنِتَشاِر  َب�اَع َتْعِليَماِت َالطَّ ها اتِّ ِت األسرُة كلُّ
َ
ْحَظِة، َبَدأ وِس ُكوُروَنا. َوُمْنُذ َهِذِه َاللَّ ِصيَب ِبَفرْيُ

ُ
َساَمَة َقْد أ

ُ
نَّ أ

َ
ْسَرَة أ

ُ
َاأْل

ْطَباٍق 
َ
ْكَواٍب َوأ

َ
�ِة، َواْسِتْخَداِم أ يَّ بِّ َساَمة َنْفَسُه يِف ُغْرَفِتِه، َوَحَرَص َعَلى ِاْرِتَداِء َاْلِكَماَمِة َالطِّ

ُ
ْسَرِة. َعزَل أ

ُ
ْفَراِد َاأْل

َ
ِة أ َاْلَمَرِض َبنْيَ َبِقيَّ

ٍة ِبِه، وساعدته األسرة يف ذلك َحىتَّ َتمَّ ِشَفاُؤُه دون أن ُيصاَب أحٌد منهم، بفضِل هللِا أواًل وأخرًيا ثمَّ بفضِل تعاُوِن أفراد  َخاصَّ
األسرة مًعا«.

١- هاِت من الفقرة معىن الكلمة اليت حتتها خط يف كل جملة: ) أ ( 
)..............................( سُّ الولد بألم يف بطنه«.  - »حُيِ
)..............................( فاِء«  بيِب يساِعُد على سرَعِة الشِّ – »الزتاُم تعليماِت الطِّ

2- هات من الفقرة مضاد الكلمة اليت حتتها خط يف اجلملة التالية:  
)..............................( - »جيُب علين�ا عدُم َخْلع الكمامِة الطبي�ِة«. 

ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غر الصحيحة: )ب( 
) ( 1– وجَد األُب أنَّ ابَن�ُه ُمصاٌب بمرض السرطان. 
) ( 2– جنحت األسرُة يف مواجهِة األزمِة بفضِل التعاوِن. 
) ( 3– لم يلزتم أسامة بالتعليمات الطبي�ة للحد من انتشار املرض. 

لماذا ذهب أسامة إىل الطبيب؟ )جـ( 
.  .............................................................................................................................................................................................................................

ثانًي�ا: اقرأ، ُثمَّ أجب:
ـــــــــم ــــــْت أمــ ـــ ــــــاون أرَســ ـــ ــــــل التعــ ـــ ُصروًحـــــــا مـــــــن املجـــــــد فـــــــوق القمـــــــمبفضــ
ــٍة ــ ــ ــى ُفرقـ ــ ــ ــٌد علـ ــ ــ ــْنَ مجـ ــ ــ ــُم ُيـ ــ ــ ولــــــن يرتفــــــع باختــــــالٍف َعَلــــــمفلـ

١- هاِت من البيتني معىن الكلمة اليت حتتها خط يف كل جملة: ) أ ( 
)..............................( - »نسعى إىل الرفعة«. 
)..............................( – »هذه راية بالدي«. 

2- هات من البيتني مضاد الكلمة اليت حتتها خط يف اجلملة التالية:  
)..............................( - »التخاذل يضر الوطن«. 

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: )ب( 
)حقيقي – مجازي( 1– »لم ُينَب مجد« تعبري ................................... . 
)حقيقي – مجازي( 2– »يرتفع باختالف علم« تعبري ................................... . 

أكمل: هاِت من البيتني كلمة لها نفس النهاية: الِهَمم/ ................................... . )جـ( 
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ا بنَي القوَسنِي: ثالًثا: اخرت اإلجابَة الصحيحَة ممَّ
1- »أصبح الرجل عوًنا ألخيه«. كلمة »عوًنا« اسم عالمته ................................... .

)البدء بـ»أل« – بها تاء املربوطة – بها تنوين – قبلها حرف جر(  
)هذا – هذان – هؤالء – هاتان( 2- »................................... فتاتان مهذبت�ان«. 

3- »يصوم املسلمون رمضان«. كلمة »املسلمون« نوعها: ................................... .
)مثىن – جمع مذكر سالم – جمع مؤنث سالم – جمع تكسري(  

4– »العامالت مخلصات يف عملهن«. »مخلصات« خرب مرفوع، وعالمة رفعه ................................... .
)الضمة – األلف – الفتحة – الكسرة(  
) .  /  ؟  /  !  / ،  ( 5- مىت تذهب ملدرستك ............................................................................................. . 
)  ؟  /  !  /  .  /  :   ( 6- قالت األم ألوالدها ................................... تعاونوا مع بعضكم لرتتيب املزنل. 
)  !  /  :  /  ،  / ؟  ( 7– ما أروع أن يتعاون األصدقاء ..............................................................................  
)  !  /  :  /  ،  / ؟  ( 8– عاد األب إىل البيت ........................................................ ثم نام بعض الوقت. 

رابًعا: الكتابة السردية:
اقرأ الرسالة اآلتي�ة، ثم أجب عن األسئلة:

7 من ين�اير 2022
املعلم الفاضل / 

حتية طيب�ة وبعد
َ عن فرحيت باختي�اركم  َعربِّ

ُ
فإنين قد عرفت خرب حصولكم على جائزة املعلم املثايل؛ لذا أبعث إليكم هذه الرسالة؛ لتهنئتكم، وأل

لتلك اجلائزة. أتمىن لكم مزيًدا من التفوق والنجاح، ولكم كل الشكر والتقدير.
تلميذك / مؤمن

أجب عن األسئلة: ) أ ( 
1– تاريخ هذه الرسالة: .................................................................................... .

2– التحية اليت اشتملت عليها الرسالة هي .................................................. .
3– أرسل »مؤمن« الرسالة لـ ............................................................................... .
4– الُمرِسل هَو: ................................... والُمْرَسل إليه هو: ................................... .

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: )ب( 
)شخصية – رسمية( 1- هذه رسالة ................................... . 

2- عبارة »أتمىن لكم مزيًدا من التفوق والنجاح« تعرب عن ................................... . 
)املقدمة – الغرض – اخلاتمة(  

ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غر الصحيحة: )جـ( 
)............( - الرسالة الشخصية هي اليت تكون بني األقارب واألصدقاء. 

: خامًسا: اخلطُّ
اكتب خبط النسخ جملة تعربعن أهمية التعاون.

.  .............................................................................................................................................................................................................................
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مراجعة )١(

أوًل: اقرأ، ُثمَّ أجب:
طِلَق عليها )باحثة البادية(، إنها )ملك حفين ناصف(، ُولدت بالقاهرة يف 

ُ
»أديب�ة مصرية، التف حولها النساء يف وقتها، وأ

سنة 1886م ، ودخلت املدرسة وحصلت على الشهادة االبت�دائي�ة، واستمرت يف الدراسة حىت حصلت على الشهادة اجلامعية. 
كان لديها إلمام باللغتني اإلجنلزيية والفرنسية، اهتمت اهتماًما كبرًيا حبقوق املرأة، ودافعت عنها دفاًعا شديًدا حىت أصبحت 

املرأة تستطيع أن تعمل يف كل مجال«.
١- هاِت من الفقرة معىن الكلمة اليت حتتها خط يف كل جملة: ) أ ( 

) )التفَّ َع الالعبون حول املدرب«.  - »جتمَّ
)إلمام( - »الطالب لديه معرفة باللغات املختلفة«. 

2- هات من الفقرة مضاد الكلمة اليت حتتها خط يف اجلملة التالية:  
)تستطيع( - »تعجز املريضة عن النهوض«. 

ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة اخلطأ: )ب( 
)✗( 1– »ملك حفين ناصف« عاِلمة فلك مشهورة. 
)✓( 2– تعبت »ملك حفين ناصف« من أجل حقوق املرأة. 
)✗( 3– ُولَدْت »ملك حفين ناصف« عام 1888م. 

طِلَق على »ملك حفين ناصف«؟ 
ُ
ماذا أ )جـ( 

باحثة البادية.

ثانًي�ا: اقرأ، ُثمَّ أجب:
ــاِن ويف َدِم ــ ــا يف لسـ ــ ــالِدي َهواَهـ ــ ُدهـــــا قلـــــِي ويدُعـــــو لَهـــــا َفـــــِيبـ ُيَمجِّ
ـــــِمَوَل خـــــَر ِفيَمـــــْن َل حيـــــبُّ بـــــالَدُه ول يف َحليـــــِف احلـــــبِّ إْن َلـــــْم ُيَتيَّ

١- هاِت من البيتني معىن الكلمة اليت حتتها خط يف كل جملة: ) أ ( 
د( )ُيمجِّ م فؤادي الديَن«.  - »ُيعظِّ
)هواها( َها يمأل قليب«.  - »أمِّ ُحبُّ

2- هات من البيتني مضاد الكلمة اليت حتتها خط يف اجلملة التالية:  
)خري( - »جيب مقاومة كل شر«. 

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: )ب( 
)حقيقي – مجازي( 1– »يمجدها قليب« تعبري ................................... . 
)حقيقي – مجازي( 2– »حليف احلب« تعبري ................................... . 

)جـ( هاِت من البيتني كلمة لها نفس النهاية:
- َعْقِلي/ قليب.
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ثالًثا: القواعد النحوية اإلمالئي�ة:
ا بنَي القوَسنِي: اخرت اإلجابَة الصحيحَة ممَّ

1- »أصبح الرجل صائًما«. كلمة »صائًما« اسم عالمته ................................... .
)البدء بـ»أل« –التاء املربوطة –التنوين –اجلر حبرف اجلر(  
)هذا – هذان – هؤالء – هاتان( 2- »................................... مهذبت�ان«. 

3- »يصوم املسلمون شهر رمضان«. كلمة »املسلمون« نوعها: ................................... .
)مثىن – جمع مذكر سالم – جمع مؤنث سالم – جمع تكسري(  

4– »الطالبات ناجحات«. »ناجحات« خرب مرفوع، وعالمة رفعه ................................... . 
)الضمة – األلف – الفتحة – الكسرة(  
) .  /  ؟  /  !  / ،  ( 5- لماذا حتب القراءة ............................................................. 
)  ؟  /  !  /  .  /  :   ( 6- قال الرجل ................................................ الصدق منجاة. 
) ! - : - ، - ؟( 7– ما أجمل جنوم السماء ..................................................... 
)   :  /  .  /  ،  /  !  ( 8– أذهب إىل املدرسة؛ لكى أتعلم ................................... 

رابًعا: الكتابة السردية:
 َوْصَف احلدِث التايل، ثمَّ أجْب عما يليه من أسئلٍة:

ْ
اقرأ

ُه سيشرتي يل جهاَز األلعاِب  »هْل اشرتيَت شيًئ�ا كنت تتمناُه مْن قبُل؟ حدَث هذا يل الشهَر المايَض حينما أخرَبين أيب بأنَّ
ُل أنَّ هذا سيحدُث.  الذي أريُدُه، لْم أُكْن أختيَّ

َك أيب! ا وأسرعُت حنوه وحَضْنُت�ُه، وقلُت َلُه: كْم أحبُّ ين أستطيُع اآلَن شراَء جهاِز األلعاِب؛ فرحُت جدًّ يف البدايِة أخربين أيب بأنَّ
سِرُع يف الطريِق مْن شدِة سعاديت وهَو يضحُك لذلَك. وصْلَنا هناك، 

ُ
وبعَد ذلَك ذهبُت مَعُه إيل محلِّ أجهزة األلعاب، وكنُت أ

وبدأَنا نشاهُد األجهزَة املوجودَة، وشعرُت باحلريِة يف ذلك الوقِت.
ْرُت أنَّ هذا النوَع هَو الذي أريُدُه، فقلُت أليب:  ، فتذكَّ ٌ وبعَد حلظاٍت وجدُت ولًدا حيمل جهاًزا أبيض اللون، وَلُه شكٌل ُمَمزيَّ

أريُد مثَل هذا اجلهاِز.
ُق أنَّ لديَّ هذا اجلهاَز يف بييت«. وأخرًيا اشرتْين�اُه، وأخرَبنا البائُع بإرشاداِت استخداِمه. مازلُت ال أصدِّ

1– احلدث الذي حتدَثْت عنه القصُة: هو شراء جهاز ألعاب.
2– ما قبَل احلدِث: خرب شراء جهاز األلعاب.

3– وقُت احلدِث هو: الشهر المايض.
4– مكاُن احلدِث: يف محل أجهزة األلعاب.

5– يف أثن�اِء احلدِث: ذهب الولد مع أبي�ه إىل محل أجهزة األلعاب.
6– نهايُة احلدِث: هَي شراء جهاز األلعاب.

7– اقرتْح عنواًنا لهذا املراجعِة. اشرتيُت ما أتمناه. )أي عنوان مناسب يقرتحه الطالب(.

: خامًسا: اخلطُّ
اكتب خبط النسخ جملة تعربعن أهمية النظافة.

أجب بنفسك.
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مراجعة )٢(

أوًل: اقرأ، ُثمَّ أجب:
»تعد السباحة واحدة من أهم الرياضات الدولية اليت يقبل الناُس على ممارستها منذ القدم؛ بهدف التسلية للنفس. ويكرُث 
ها تمنُح اجلسَم حيويًة ونشاًطا، وتتمزُي السباحة  ِمها؛ ألنَّ يِف؛ حيُث حُيثُّ اآلباُء أبن�اَءُهم على تعلُّ اإلقباُل عليها يف وقِت الصَّ
ي عضالت اجلسم، وَتزيَد مْن تركزِي اإلنساِن أحياًنا، ونستطيُع أْن جنمَع بنَي الفائدتنِي يف هذِه املقولة:  بفوائَد عديدٍة؛ فهي  ُتَقوِّ

)العقُل السليُم يف اجلسِم السليِم(«.
ابقِة معىن الكلمة اليت حتتها خطٌّ فيما يأيت: ١- هات من الفقرِة السَّ ) أ ( 

)حيث( ب الالعب املتمزي.  ع الُمدرِّ - ُيشجِّ
)تركزي( - القراءة حتتاج إىل انتب�اه. 

2- هات من الفقرة السابقة مضاد الكلمة اليت حتتها خط:  
)الدولية( -املسابقات املحلية حُيبها الطالب. 

ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أما العبارة غر الصحيحة: )ب( 
)✗( يكرُث اإلقبال على السباحِة يف وقِت الشتاِء.   -1
)✓( السباحُة تمنح اجلسم احليوية والنشاط.   -2
)✗( ُتْضِعُف السباحُة الرتكزَي لدى اإلنساِن.   -3

يف الفقرة مقولة تدل على أهمية الرياضة. اذكْرها. )جـ( 
العقل السليم يف اجلسم السليم.

ثانًي�ا: اقرأ، ُثمَّ أجْب:
ــايِت ــ ــ ــ ــَت َحَي ــ ــ ــ ــيِن أن ــ ــ ــ وُمـــــىَن َنْفـــــِي َوَعيـــــيِنَوَط
ــالِدي ــ ــ ــَوى بـ ــ ــ ــيِن أهـ ــ ــ ـ وِهــــــَي نــــــوٌر يف فــــــؤاِديإنَّ
ــا ــ ــ ــِي ِحَماَهـ ــ ــ ــًدا أحـ ــ ــ وَلَهــــــــــــا ُكلُّ ِجهــــــــــــاديوغـ

ابقِة معىن الكلمة اليت حتتها خطٌّ فيما يأيت:  ١- هات من األبي�ات السَّ ) أ ( 
)فؤادي( - أحب أصدقايئ من كل قليب. 
)أحيم( - أصون عائليت طوال حيايت. 

2– هات من األبي�ات مضاد الكلمة اليت حتتها خط يف اجلملة التالية:  
)نور( - ال نستطيع السري  يف ظالم الليل. 

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: )ب( 
)حقيِقي – َمَجاِزي( 1- »أهوى بالدي«: تعبري ................................... . 
)حقيِقي – َمَجاِزي( 2– »هي  نور يف فؤادي« تعبري ................................... . 

)جـ( أكمل: هات من األبي�اِت كلمًة لها النهاية نفسها: ِعَباِدي/ ِجهادي.
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ا بنَي القوَسنِي: ثالًثا: اخرت اإلجابَة الصحيحَة ممَّ
)هاَتان – هذا – هؤالء - هذِه( 1- »................................... عاملَتاِن«. 

َماِء«. كلمة »الطائرات« نوعها : ................................... . ُق الطائراُت يِف السَّ لِّ 2- »حُتَ
ث سالم – جمع مذكر سالم( )جمع تكسري – ُمَثىنًّ - جمع مؤنَّ  
)بارعاِن – بارعٌة - بارعتاِن – بارعاٌت( 3- »األديب�اُت ...................................«. 

4– »الرجالن صائمان«. كلمة »الرجالن« مبت�دأ مرفوع، وعالمة رفعه ................................... .
)األلف – الضمة – الواو – الفتحة(  
) .  /  !  /  ،  /  ؟( َة.  5- ذهَب محمٌد إىل الَمْسَرِح ................................... وشاهَد الَمْسَرِحيَّ
)!  /  .   /  ،   /  ؟( 6- مىَت بدأِت املباراة ...................................................................................... 
)!  /  ،  /  :  /  ؟( 7– قال األب ...................................................................... اهتموا بالقراءة. 
) .  /  !  /  ،  /  ؟( 8– ما أجمل أن حنيا سعداء .......................................................................... 

رابًعا: الكتابة السردية 
- اقرِأ النصَّ الوصفيَّ التايَل،  ثم أجب عما يليه من أسئلٍة:

ة سيارَة التصادِم، وهي جسٌم  ين أحبُّ جميَع ألعاِبها، خاصَّ »مْن أماكِن الرتفيِه اليت أذهُب إليها دائًما مدين�ُة املالهي؛ ألنَّ
َبِك. أركُب أنا وأصدقاىئ هذِه السيارَة؛ للتسليِة؛ فيصطدُم كلٌّ  ٌة وعموٌد متصٌل بسقٍف مَن الشَّ اِطيَّ معدينٌّ لُه ِمقَوٌد وقاعدٌة َمطَّ
ها  ا باآلخر، ونَظلُّ نضحُك، وهي تتمزُي بصغِر حجِمها وسهولِة قيادِتها، ولكنَّ االصطداَم بها وجًها لوجٍه قْد يضرُّ الراكَب، إنَّ منَّ
اللعبة األفضل ،هَي تشبُه السيارَة العاديَة يف الشكل،  لكنها ختتلف عنها يف أنَّ سيارَة التصادِم للرتفيِه. كْم أحبُّ اآلَن ركوَبها!«.

1– النصُّ الوصفيُّ السابُق يتحدُث عن: سيارة التصادم.
َبِك. ٌة، وعموٌد متصٌل بسقٍف مَن الشَّ اِطيَّ ، لُه ِمقَوٌد، وقاعدٌة َمطَّ 2– شكُلها: هي  جسٌم معدينٌّ

3– استخداُمها: يركبها الصغار والكبار للتسلية.

4– من ممزياتها: صغُر َحجمها، وسهولُة قيادِتها. 

5- من عيوبها: االصطداُم بها وجًها لوجٍه قْد يضرُّ الراكَب.

6– رأى الكاتب فيها: يرى أنها اللعبة األفضل.

7– هي  تشبه السيارة العادية، وختتلف عنها يف أنها للرتفيه.

 : خامًسا: اخلطُّ
ُ فيَها عن أهمية القراءة. ْسِخ جملًة ُتَعربِّ طِّ النَّ اكتب خِبَ

أجب بنفسك.
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مراجعة )3(

أوًل: اقرأ، ُثمَّ أجب:
اَفُة هَي نشاٌط يمارُسُه الصغاُر والكباُر، الغرُض مْنُه تنميُة القدراِت واملهاراِت اجلسميِة والصحيِة، والتفكرُي بطريقٍة  »الَكشَّ
ُم الَقَيِم األخالقيِة، وفكرُة الكشافِة بدأْت يف عاِم 1907م يف بريطانَي�ا،  صحيحٍة حللِّ املشكالِت، وأداِء األعماِل بكلِّ سرعٍة ومهارٍة، وتعلُّ
ِه، وهَي تتكوُن مْن مجموعِة مراحَل، لكلِّ مرحلٍة سنٌّ مختلفٌة عِن األخرى، وهذِه املراحُل هَي:  وانتشرْت بعَد ذلَك يف أحناِء العالِم كلِّ

اُل، والقيادُة، والرواُد. والكشافُة لها انتشاٌر واسٌع يف بلِدَنا احلبيِب مصَر«. الرباعُم، واألشباُل، والفتي�اُن، واملتقدُم، واجَلوَّ
١- هات من الفقرِة معىن الكلمة اليت حتتها خطٌّ فيما يأىت: ) أ ( 

)أداء( - التعاون يساعد على قيام الفرد بأعمال بسرعة. 
)يمارسه( - اجلرُي يزاوُلُه الكبري والصغري. 

2– هات من الفقرة مضاد الكلمة اليت حتتها خط يف اجلملة التالية:  
)سرعة( - »يميش املريض ببطء«. 

ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غر الصحيحة: )ب( 
)✓( 1– بدأت ممارسة نشاط الكشافة عام 1907م.. 
)✗( 2– الكشافة ليس لها انتشار يف مصر. 
)✗( 3– فكرة الكشافة بدأت يف الواليات املتحدة. 

اذكر فائدة واحدة ملمارسة نشاط الكشافة. )جـ( 
ُتنيم القدرات واملهارات اجلســمية والصحية، وتساعد على التفكري بطريقة صحيحة حلل املشكالت، وأداء األعمال 

بسرعة مهارة، وتعلم القيم األخالقية.

ثانًي�ا: اقرأ، ُثمَّ أجب:
قال الشاعر ُمخاِطًبا وطَنه:

ــنٍي ــ ــ ــ ــ ــ ْمِض إىل هللِا يف كلِّ ح
َ
ــأ ــ ــ ــ ــ ــ وأبـــــين ِلَمْجـــــِدِك صرًحـــــا متـــــنيَس

ــيولـــــْن أْخـــــَي ُظْلًمـــــا ول َظاملـــــني ــ ــ ــ ــَذْرْت َدِمــ ــ ــ ــ ــي َنـ ــ ــ ــ ـ ــإنِّ لربـِّ ــ ــ ــ فـ
ابقِة معىن الكلمة اليت حتتها خطٌّ فيما يأيت:  ١- هات من األبي�ات السَّ ) أ ( 

)حني( - احرص على رضا والديك يف كل وقت. 
)متني( - كرة السرعة تثبت خبيط قوي. 

2- هات من الفقرة مضاد الكلمة اليت حتتها خط يف اجلملة التالية:  
)ظلًما( - »أحبُّ أْن أرى عداًل يف بالدي«. 

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: )ب( 
)حقيقي - مجازي( 1- »لن أخَش ظلًما« تعبري ........................................................ . 
)حقيقي – مجازي( 2- »أبين ملجدك صرًحا متني« تعبري ...................................... . 

أكمل: هات من البيتني كلمة لها النهاية نفس: يدي/ دم. )جـ( 

عة
طبا

ة لل
ت جاهز

كرا
مذ

قع 
مو
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ا بنَي القوَسنِي: ثالًثا: اخرت اإلجابَة الصحيحَة ممَّ
1- »القراءة مفيدة«. كلمة »مفيدة« اسم عالمته ................................... . 

)البدء بـ»أل« –اجلر حبرف اجلر –حرف النداء –التاء املربوطة(  
2- »امليادين مزدحمة«. كلمة »امليادين« نوعها: ................................... .  

)جمع تكسري - جمع مذكرسالم - جمع مؤنث سالم – مثىن(  
)هذان - هاتان – هذه – هؤالء( 3- .......................................................... قصتان مسليت�ان«. 
)واسعًة – واسعٌة – واسعٍة – واسعَة( 4– املدين�ة ................................................................................... . 

) .  /  ؟  /   :  /  ! (  5- قال الولد ....................................................... أحبك يا أم. 
) .  / ؟  /  ،   /  !  ( 6- ما أجمل منظر البحروقت الغروب .................................. 
) ! /   .  /  :  /  ، ( 7– أحبُّ الصدق ................................... وأحرص على مصاحبة الصادقني. 
)الشاطؤ – الشاطئ – الشاطى ء – الشاِطء( 8- ................................... منظره جميٌل. 

رابًعا: الكتابة السردية:
اقرأ الرسالة اآلتي�ة، ثم أجب عن األسئلة:

10 من ديسمرب 2021
صديقي / عمر

سالٌم لَك يا صديقي
َودُّ أْن أدعَوَك للمىجِء إىل مدينيِت الغاليِة القاهرِة يف الشهِر القادِم؛ حلضوِر َمْعِرِض الكتاِب واالطالِع 

َ
اشتقُت إليَك كثرًيا؛ َوأ

عَلى َما فيِه مْن كتٍب واالستفادِة مْنَها.
أرجو أْن تقبَل دعويت، وُتسعدين حبضوِرَك؛ لنقيَض وقًتا جمياًل وُمْمِتًعا .

صديقك / بالل
أكمل ما يأيت: ) أ ( 

رِسَلْت بت�اريخ 10 من ديسمرب 2021.
ُ
1– هذه الرسالة أ

2– التحية اليت اشتملت عليها الرسالة هي  سالٌم لَك يا صديقي.
3– هذه الرسالة دعوة لـحضور معرض الكتاب واالطالع على ما فيه من كتب واالستفادة منها.

4– الُمرِسل هَو: بالل، والُمْرَسل إليه هو: عمر.
اخرت : )ب( 

)املقدمة – الغرض - اخلاتمة( )  أ  ( عبارة »أرجو أن تقبل دعويت« تعرب عن................................... . 
)شخصية – رسمية( )ب( هذه رسالة ................................... . 

ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غر الصحيحة: )جـ( 
)✓( الرسالة الرسمية تكون بني الشخص ومن هو أعلى منه مكانة.   -

: خامًسا: اخلطُّ
اكتب خبط النسخ جملة تشجع فيها أصدقاءك على ممارسة الرياضة.

أجب بنفسك.

عة
طبا

ة لل
ت جاهز

كرا
مذ

قع 
مو
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مراجعة )4(

أوًل: اقرأ، ُثمَّ أجب:
َحُدُهْم 

َ
َاْلَمْرَم. َحاَوَل أ َماَم 

َ
أ َاْلَقَدِم ، َفَوَجُدوا ِجْذَع َشَجَرٍة  ْصِدَقاِء َذَهُبوا ليمارُسوا لعبَة ُكَرَة 

َ
َاأْل »َكاَن ُهَناَك َمْجُموَعٌة ِمْن 

ًة َلَفَت ِاْنِتَب�اَهُهْم َمْجُموَعٌة 
َ
ْرِض َمْهُموِمنَي. َوَفْجأ

َ
ْصِدَقاُء َعَلى َاأْل

َ
ْيًضا، َفَجَلَس َاأْل

َ
َب آَخُر ولكنه َفشَل أ ُه َفِشَل ؛ َفَجرَّ يكه َوَلِكنَّ رِّ َ َ

حت
َعاُوَن  نَّ َالتَّ

َ
ُحوا يِف َذِلَك، َوَعَرُفوا أ َ َ

َجَرِة َوجن ْن يتكاتفوا يِف ِإْبَعاِد ِجْذِع َالشَّ
َ
ْصِدَقاُء أ

َ
َر َاأْل ْمِل تتشارُك يِف َحْمِل َطَعاٍم َثِقيٍل، َفَقرَّ ِمْن َالنَّ

أساُس النجاِح«.
١- هاِت من الفقرة معىن الكلمة اليت حتتها خط يف كل جملة: ) أ ( 

)لفت( ان أنظار اجلميع«.  - »جذب الفنَّ
)يتكاتفوا( م«.  – »جيب على أفراد املجتمع أن يتعاونوا؛ لتحقيق التقدُّ

2- هات من الفقرة مضاد الكلمة اليت حتتها خط يف اجلملة التالية:  
)َفشل( - »جنح الطالب يف االمتحان«. 

ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة اخلطأ: )ب( 
)✗( 1– الذي منع األصدقاء من اللعب وجود غصن شوك أمام املرم. 
)✗( 2– قرر األصدقاء العودة إىل منازلهم. 
)✓( 3– عرف األصدقاء أن التعاون هو أساس النجاح. 

ماذا لفت انتب�اه األصدقاء؟ )جـ( 
مجموعة من النمل تتشارك يف حمل طعام ثقيل.

ثانًي�ا: اقرأ، ُثمَّ أجب:
ــويِت ــ ــ ــ ــ ــ ــْم إخـ ــ ــ ــ ــ ــ وا أياِدَيُكـ ــدُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــَممَفُمـ ــ ــ ــ ــا يف َشـ ــ ــ ــ ــ�ا مجِدَنـ ــ ــ ــ ــُد ِبَنـ ــ ــ ــ ُنِعيـ

ـــــــُم جيـــــــاًل ُيـــــــَربِّ األَلــــــمفهـــــــذا الُمَعلِّ ُيزيــــــُل  طبيــــــٌب  وهــــــذا 
ــــــــــــموهـــــــذا املهنـــــــدُس ُينـــــــِئ صروًحـــــــا ــــــــــــزاِرِع باخلــــــــــــِر َع ــــــــــــُد الُم وُجْه

١- هاِت من البيتني معىن الكلمة اليت حتتها خط يف كل جملة: ) أ ( 
)يزيل( - »يمحو الطالب اخلطأ«. 
)ُينئش( – »ُيقيم الوطن املشروعات«. 

2- هات من األبي�ات مضاد الكلمة اليت حتتها خط يف اجلملة التالية:  
)اخلري( - »جيب االمتن�اع عن الشر«. 

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: )ب( 
)حقيقي – مجازي( 1– »ُنعيُد ِبن�ا مجِدنا« تعبري ............................................. . 
)حقيقي – مجازي( « تعبري ................................... .  2– »هذا املعلم جياًل ُيريبِّ

أكمل: هاِت من البيتني كلمة لها نفس النهاية: ُنِفيد/ ُنعيد. )جـ( 

عة
طبا

ة لل
ت جاهز

كرا
مذ

قع 
مو
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ا بنَي القوَسنِي: ثالًثا: اخرت اإلجابَة الصحيحَة ممَّ
)مفرد – مثىن – جمع مذكر  سالم– جمع مؤنث سالم(  1- »عدنان طيب القلب«. كلمة »عدنان« .............................. . 

2- »املتسابقون فائزون«. كلمة »فائزون« نوعها: ................... . 
)جمع تكسري- جمع مؤنث سالم – جمع مذكر سالم – مثىن(  
) ) هو – هما – هم - هنَّ 3- »................................................................... بطالن عظيمان«. 
)مهذباٍت – مهذباًتا – مهذباٌت - مهذبون( 4– البن�اُت ........................................................................................... . 

) .  /  ؟  /   :  /  ! (  5- قال الوالد .......................................... الصدق فضيلة عظيمة. 
) .  / ؟  /  ،   /  !  ( 6- ما عدد البحار  يف مصر ................................................................  
) !  /  .   /  :   /  ،  ( 7– أحبُّ الصداقة ......................... وأحب التعاون مع اآلخرين. 
) !  /  .   /  :   /  ،  ( 8– ال تدخل فيما ال يعنيك ...............................................................  

رابًعا: الكتابة السردية:
اقرِأ الوثيقَة التالَية، ثم أجب عما يليه من أسئلة:

للحيواِن حقوٌق جيُب أْن حيصَل عليها، وهذِه وثيقٌة تبنُي هذِه احلقوَق، وإليَك بعَض بنوِد هذِه الوثيقِة:
للحيواِن احلقُّ يف احلصوِل على الطعاِم والشراِب والعالِج املناسِب.  -

للحيواِن احلقُّ يف املعاملِة احلسنِة؛ فال يضرُبُه أحٌد أْو يؤذيِه.  -
كلُّ حيواٍن جيُب أْن يعيَش يف بيئ�ٍة نظيفٍة مناسبٍة َلُه.  -

جيُب حمايُة احليواناِت مَن الصيِد اجلائِر الذي يؤدي إىل نقِص أعداِدها.  -
جيُب توفرُي الراحِة الالزمِة لكلِّ حيواٍن.    -

1- هذه وثيقة عن حقوق احليوان.
2- تتكون الوثيقة من ثالثة أقسام، هي : املقدمة، والبنود، واخلاتمة.

3– جيب أن يعيش احليوان يف بيئ�ة نظيفة مناسبة له.
4- الصيد اجلائر يؤدي إىل نقص أعدادالطيور.

5- جيب توفري الطعام والشراب والعالج للحيوان.

: خامًسا: اخلطُّ
اكتب خبط النسخ جملة تعرب عن أهمية النظافة.

أجب بنفسك.

عة
طبا

ة لل
ت جاهز

كرا
مذ

قع 
مو
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مراجعة )5(

أوًل: اقرأ، ُثمَّ أجب:
ْسَرَة 

ُ
ُب َاأْل

َ
ْخرَبَ َاأْل

َ
ِديِد. َوَلِكْن َبْعَد َعْوَدِتِهَما ِإىَل َاْلَبْيِت أ ُه َكاَن َيْشُعُر ِباْلَمَرِض َالشَّ نَّ

َ
ِبيِب؛ أِل ِبي�ِه ِإىَل َالطَّ

َ
َساَمُة َمَع أ

ُ
»َذاَت َيْوٍم َذَهَب أ

ِبيِب؛ ِلْلَحدِّ ِمن ِاْنِتَشاِر َاْلَمَرِض  َب�اَع َتْعِليَماِت َالطَّ ها اتِّ ِت األسرُة كلُّ
َ
ْحَظِة، َبَدأ وِس ُكوُروَنا. َوُمْنُذ َهِذِه َاللَّ ِصيَب ِبَفرْيُ

ُ
َساَمَة َقْد أ

ُ
نَّ أ

َ
أ

ٍة ِبِه،  ْطَباٍق َخاصَّ
َ
ْكَواٍب َوأ

َ
�ِة، َواْسِتْخَداِم أ يَّ بِّ َساَمة َنْفَسُه يِف ُغْرَفِتِه، َوَحَرَص َعَلى ِاْرِتَداِء َاْلِكَماَمِة َالطِّ

ُ
ْسَرِة. َعزَل أ

ُ
ْفَراِد َاأْل

َ
ِة أ َبنْيَ َبِقيَّ

وساعدته األسرة يف ذلك َحىتَّ َتمَّ ِشَفاُؤُه دون أن ُيصاَب أحٌد منهم، بفضِل للِا أواًل وأخرًيا ثمَّ بفضِل تعاُوِن أفراِد األسرة مًعا«.
١- هاِت من الفقرة معىن الكلمة اليت حتتها خط يف كل جملة: ) أ ( 

)يشعر( سُّ الولد بألم يف بطنه«.  - »حُيِ
)اتب�اع( فاِء«  بيِب يساِعُد على سرَعِة الشِّ – »الزتاُم تعليماِت الطِّ

2- هات من الفقرة مضاد الكلمة اليت حتتها خط يف اجلملة التالية:  
)ارتداء( - »جيُب علين�ا عدُم َخْلع الكمامِة الطبي�ِة«. 

ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غر الصحيحة: )ب( 
)✗( 1– وجَد األُب أنَّ ابَن�ُه ُمصاٌب بمرض السرطان. 
)✓( 2– جنحت األسرُة يف مواجهِة األزمِة بفضِل التعاوِن. 
)✗( 3– لم يلزتم أسامة بالتعليمات الطبي�ة للحد من انتشار املرض. 

لماذا ذهب أسامة إىل الطبيب؟ )جـ( 
ألنه كان يشعر باملرض الشديد.

ثانًي�ا: اقرأ، ُثمَّ أجب:
ـــــــــم ــــــْت أمــ ـــ ــــــاون أرَســ ـــ ــــــل التعــ ـــ ُصروًحـــــــا مـــــــن املجـــــــد فـــــــوق القمـــــــمبفضــ
ــٍة ــ ــ ــى ُفرقـ ــ ــ ــٌد علـ ــ ــ ــْنَ مجـ ــ ــ ــُم ُيـ ــ ــ ولــــــن يرتفــــــع باختــــــالٍف َعَلــــــمفلـ

١- هاِت من البيتني معىن الكلمة اليت حتتها خط يف كل جملة: ) أ ( 
)املجد( - »نسعى إىل الرفعة«. 
)َعَلم( – »هذه راية بالدي«. 

2- هات من البيتني مضاد الكلمة اليت حتتها خط يف اجلملة التالية:  
)التعاون( - »التخاذل يضر الوطن«. 

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: )ب( 
)حقيقي – مجازي( 1– »لم ُينَب مجد« تعبري ................................... . 
)حقيقي – مجازي( 2– »يرتفع باختالف علم« تعبري ................................... . 

أكمل: هاِت من البيتني كلمة لها نفس النهاية: الِهَمم/ الِقَمم. )جـ( 

عة
طبا

ة لل
ت جاهز

كرا
مذ

قع 
مو
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ا بنَي القوَسنِي: ثالًثا: اخرت اإلجابَة الصحيحَة ممَّ
1- »أصبح الرجل عوًنا ألخيه«. كلمة »عوًنا« اسم عالمته ................................... .

)البدء بـ»أل« – بها تاء املربوطة – بها تنوين – قبلها حرف جر(  
)هذا – هذان – هؤالء – هاتان( 2- »................................... فتاتان مهذبت�ان«. 

3- »يصوم املسلمون رمضان«. كلمة »املسلمون« نوعها: ................................... .
)مثىن – جمع مذكر سالم – جمع مؤنث سالم – جمع تكسري(  

4– »العامالت مخلصات يف عملهن«. »مخلصات« خرب مرفوع، وعالمة رفعه ................................... .
)الضمة – األلف – الفتحة – الكسرة(  
) .  /  ؟  /  !  / ،  ( 5- مىت تذهب ملدرستك ........................................................................................ . 
)  ؟  /  !  /  .  /  :   ( 6- قالت األم ألوالدها ................................... تعاونوا مع بعضكم لرتتيب املزنل. 
)  !  /  :  /  ،  / ؟  ( 7– ما أروع أن يتعاون األصدقاء ..............................................................................  
)  !  /  :  /  ،   / ؟  ( 8– عاد األب إىل البيت ......................................................... ثم نام بعض الوقت. 

رابًعا: الكتابة السردية:
اقرأ الرسالة اآلتي�ة، ثم أجب عن األسئلة:

7 من ين�اير 2022
املعلم الفاضل / 

حتية طيب�ة وبعد
َ عن فرحيت باختي�اركم  َعربِّ

ُ
فإنين قد عرفت خرب حصولكم على جائزة املعلم املثايل؛ لذا أبعث إليكم هذه الرسالة؛ لتهنئتكم، وأل

لتلك اجلائزة. أتمىن لكم مزيًدا من التفوق والنجاح، ولكم كل الشكر والتقدير.
تلميذك / مؤمن

أجب عن األسئلة: ) أ ( 
1– تاريخ هذه الرسالة 7 من ين�اير 2022.

2– التحية اليت اشتملت عليها الرسالة هي:  حتية طيب�ة وبعد.
3– أرسل »مؤمن« الرسالة لـتهنئ�ة معلمه بمناسبة حصوله على جائزة املعلم املثايل.

4– الُمرِسل هَو: مؤمن، والُمْرَسل إليه هو: املعلم .
اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: )ب( 

)شخصية – رسمية( 1- هذه رسالة ................................... . 
2- عبارة »أتمىن لكم مزيًدا من التفوق والنجاح« تعرب عن ................................... . 

)املقدمة – الغرض – اخلاتمة(  
ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غر الصحيحة: )جـ( 

)✓( - الرسالة الشخصية هي  اليت تكون بني األقارب واألصدقاء. 

: خامًسا: اخلطُّ
اكتب خبط النسخ جملة تعربعن أهمية التعاون.

أجب بنفسك.
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